Datablad

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim
Topload
Utformad med perfektion

När din arbetsdag kan ta dig
var som helst måste din
väska vara mer än bara
ögongodis. Vackert
hantverk och funktionell
organisation förenas och
ger en förstklassig
upplevelse. Din bärbara
dator har allt skydd den
behöver, oavsett om det
gäller oväntade regnskurar
eller avundsjuka beundrare.

Vackert hantverk
●
Elegant spaltlädermaterial och nylon-twill ger din bärbara dator en lyxig
inramning.
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Exklusivt utförande
●
Ett förstklassigt utförande i silver ger funktionella hårdvarudelar en modern
elegans.
Exceptionellt skydd
●
Insida i mjuk mikromocka och slitstark utsida skyddar mot repor, regn och spill.
Smidig, tunn och elegant
●
Trendigt elegant och ändå plats för en bärbar dator på upp till 35,56 cm (14
tum).
Bättre organisation
●
Ta med allt du behöver i farten med stora yttre och inre fickor.

Datablad

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim Topload

Kompatibilitet

Passar bärbara datorer på upp till 35,56 cm (14 tum).

Yttermått

Utan emballage: 38,5 x 29 x 7 cm
Förpackat: 38,5 x 29 x 7 cm

Vikt

Utan emballage: 0,99 kg
Förpackat: 1,22 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Ytterligare information

P/N: 1PD70AA #ABB
UPC/EAN code: 190781704867

Ursprungsland

Kina

Medföljer

Toppmatad; Axelrem

Produktens utsida är tillverkad av 90 % spaltläder och belagd med 10 % polyuretan. Insidan är tillverkad av mockamikrofiber. Den faktiska produkten kan variera
från bilden som visas.
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